
 
 

Nieuws van de Stichting PLS 

 
 

Doneer: NL37 SNSB 0902 2158 92 

 

 

 

 

Beste lotgenoten, sponsoren, 

geïnteresseerden en mensen die zich 
belangeloos inzetten om PLS op de kaart te 

krijgen. 

 

 

Dank voor jullie financiële steun en het 

delen van onderlinge ervaringen aan elkaar! 

 

 
ALS-patiënten hebben hogere 

loodgehaltes in het bloed, blijkt uit 

onderzoek. 

 
Mensen met amyotrofische laterale sclerose 

(ALS) hebben significant hogere 

bloedspiegels van lood, een giftig zwaar 

metaal, dan mensen zonder de ziekte, zo 
blijkt uit een overzichtsstudie. 

 

Omdat aangenomen wordt dat PLS 

gerelateerd is aan ALS, lees dan daar 

waar ALS geschreven wordt PLS. 
Lees verder…… 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gentherapie SynCav1 blijkt overleving 

in ALS-muismodel te verlengen  

 
Experimentele therapie vertraagde ook 

het begin van de ziekte - ongeacht de 

onderliggende oorzaak  

Lees verder…… 
 

 

 

Veranderde, giftige SOD1-eiwit 

'gedeelde functie' voor alle ALS-typen 
Abnormaal' eiwit gevonden in spinale 

motorneuronen van familiale en 

sporadische patiënten 

Lees verder…… 

 

 
 

 

  

https://www.p-l-s.nl/pdfdocumenten/ALS-pati%C3%ABnten%20hebben%20hogere%20loodgehaltes%20in%20het%20bloed.pdf
https://www.p-l-s.nl/pdfdocumenten/Gentherapie%20SynCav1%20blijkt%20overleving%20in%20ALS.pdf
https://www.p-l-s.nl/pdfdocumenten/Veranderde,%20giftige%20SOD1-eiwit%20'gedeelde%20functie'%20voor%20alle%20ALS-typen.pdf
https://www.p-l-s.nl/


 

 
 

 
 

 

Cholesteroltransporter is mogelijk de 

sterkste trigger van sporadische ALS 

 

ApoB100-eiwit in cerebrospinale vloeistof 
van sALS-patiënten bevorderde ziekte bij 

muizen 

Lees verder……. 

 

 

Studenten fysiotherapie aan de Hoge 

School Zuyd schrijven een scriptie over 

fysiotherapie bij PLS. 
 

Samen bespreken de studenten met Jos 

hoe en welke onderwerpen er in de scriptie 

belicht moeten worden. 
 

Het is voornemens om de contacten van Jos 

hierbij te betrekken via een vragenlijst. 

 
Dus beste lotgenoten van Jos, doe mee met 

het invullen van deze vragenlijst die via 

mail aan jullie toegezonden wordt. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Op stamcellen gebaseerde 
therapie om GDNF te 
produceren, veilig bevonden 
in proef met mensen 
Gegevens tonen aan dat gemanipuleerde 

stamcellen overleven en meer dan 3 jaar 

GDNF producerenStamcellen die zijn 
ontwikkeld om te rijpen tot Lees verder…. 

 

 

 

Gorrit-Jan Blonk van de Stichting ALS 
op bezoek bij de Stichting PLS. 

 

Dit was een informeel bezoek waarbij 

Gorrit-Jan veel informatie deelde met de 
Stichting PLS over lopende onderzoeken, 

zowel voor ALS alsook kleinere onderzoeken 

voor PLS.  

Een aantal items worden door Gorrit-Jan 
opgepakt en later gedeeld met de Stichting 

PLS.  

 

 

 

 

https://www.p-l-s.nl/pdfdocumenten/Cholesteroltransporter%20is%20mogelijk%20de%20sterkste%20trigger%20van%20sporadische%20ALS.pdf
https://www.p-l-s.nl/pdfdocumenten/Op%20stamcellen%20gebaseerde%20therapie%20om%20GDNF%20te%20produceren.pdf


  

  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Doneer aan de Stichting PLS 
Postadres: Drossaert Jonker van 
Kesselstraat 65, 6171 KB Stein 
Bezoek adres/Vesting adres: 
Batenburgerstraat 17, 6171 XP Stein 
Website: 
http://www.p-l-s.nl/ 
Email: 
info-stichting-pls@p-l-s.nl 
De Stichting PLS heeft de ANBI status. 

Rekeningnummer Stichting PLS: NL37 
SNSB 0902 2158 92 
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